
Premiering av framgångsrika idrottare i Sibbo kommun år 2022 

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare.  

1. Årets idrottare, priset kan tilldelas en framgångsrik idrottare eller ett framgångsrikt idrottslag i Sibbo 

2. Tränarstipendier delas ut till juniorer och seniorer eller paraidrottare som uppnått individuella medaljer 
eller lagmedaljer (guld, silver och brons) vid FM, NM, EM och VM i de idrottsgrenar som hör till Finlands 
olympiska kommittés medlemsorganisationer. På veterannivå beaktas FM-guldmedaljer. Därutöver beaktas 
på veterannivå en medalj (guld, silver och brons) som uppnåtts vid mästerskapstävlingar (NM, EM eller VM).   

3. Vid valet av Årets tränare betonas en god förebild inom träningsverksamhet samt främjande av en god 
idrottskultur i Sibbo. 

4. Årets idrottsbragd kan beviljas en förening, ett lag, en skola, en skolklass, en enhet för 
småbarnspedagogik eller en privatperson. Priset kan beviljas för ett idrottsevenemang som har ägt rum, för 
främjande av likvärdiga möjligheter att utöva motion och idrott, för verksamhet som ökar fysisk aktivitet i 
vardagen, för främjande av ett nytt sätt att utöva motion och idrott, för innovativ kommunikation i syfte att öka 
fysisk aktivitet eller för någon annan specifik framgång inom motion eller idrott. Priset delas ut för verksamhet 
som på ett positivt sätt bidragit till idrottskulturen och idrottsutvecklingen i kommunen. 

För att sektionen ska ha tillgång till så fullständiga uppgifter som möjligt ber vi er vänligen skicka namn, 
meritförteckning samt kontaktuppgifter till de idrottare som vunnit en FM-medalj eller en värdefullare medalj. 
Uppgifterna ska lämnas in till Idrottstjänster med en elektronisk blankett senast 9.1.2023. Endast idrottare 
från Sibbo beaktas.  

Till Årets tränare kan också andra än Sibbotränare nomineras förutsatt att träningsverksamheten har främjat 
idrottskulturen i Sibbo. Nomineringen ska innehålla en motivering av tränarens positiva inverkan på 
idrottskulturen i Sibbo. 

Vid valet av Årets idrottsbragd beaktas endast aktörer från Sibbo (skolklasser, skolor, enheter för 
småbarnspedagogik, föreningar och personer). Nomineringen ska innehålla en kortfattad beskrivning av 
själva idrottsbragden, och på vilket sätt idrottsbragden har inverkat positivt på idrottskulturen i Sibbo.  

Ett fotografi av idrottarens/lagets idrottprestation, antingen från tävling eller träning, tränaren eller 
idrottsbragden ska bifogas till blanketten. Fotografierna kommer att användas vid premieringstillställningen. 

Anmälningsblankett: https://asiointi.sipoo.fi/portal Fritid och unga       

Priserna delas ut vid premieringstillställningen i februari. En inbjudan till tillställningen skickas till de 
premierade efter fritidssektionens första möte år 2023.  

Fritidssektionen 

 

 

https://asiointi.sipoo.fi/portal

